Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia - Formularz oferty

………………………..
(miejscowość, data)
Dane Wykonawcy:
nazwa: ………………………………………………….
adres: ……………………………………………………
NIP: …………, REGON: ………….., KRS: ………….

Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
ul. Sandomierska 19
80-051 Gdańsk
Nr postępowania zakupowego: P4-20/2022

OFERTA
1.

W związku z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem zakupowym niniejszym oferujemy
wykonanie robót budowlanych dla branży torowej wraz z robotami towarzyszącymi w związku z realizacją
zadania pn. Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane
w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” w oparciu o
zapisy Projektu Wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(dalej „STWiORB).

2.

Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie wskazanym poniżej za obmiarowe wynagrodzenie w
wysokości wynikającej z cen jednostkowych i ilości prac zgodnie z Kosztorysem Ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 10 do niniejszego formularza:
………………………....zł netto
(…………………………..……………………………………………………………………….zł netto)

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie zgodnym z pkt.5 Warunków zamówienia.
W ramach realizacji zamówienia udzielimy gwarancji na okres 72 miesięcy.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się Warunkami Zamówienia i wszystkimi załączonymi do nich lub
powołanymi w nich dokumentami i nie wnosimy zastrzeżeń co do ich treści oraz możliwości realizacji
zamówienia na określonych w nich warunkach,
Niniejsza oferta jest wiążąca przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Do kontaktów z Zamawiającym w toku postępowania zakupowego wyznaczona zostaje następująca
osoba: ………………………………………………… telefon …………………………….
Niniejszą ofertę składamy na ………… kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach.
Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym,
2) odpis aktualny z KRS / wydruk z CEiIDG dot. Wykonawcy,
3) Dowód wniesienia wadium,
4) informację z Krajowego Rejestru Karnego,

5) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków,
6) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
7) Referencje,
8) Wykaz kadry technicznej oraz kopie uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o wpisaniu na listę
członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
9) Aktualne zatwierdzone sprawozdanie finansowe, bądź inny dokument finansowy przedstawiający
poziom osiągniętych przychodów w roku 2020/2021 [*niepotrzebne skreślić],
10) Kosztorys ofertowy

……..…….
podpis
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